[VOLUME 4 I ISSUE 2 I APRIL – JUNE 2017]
http://ijrar.com/

e ISSN 2348 –1269, Print ISSN 2349-5138
Cosmos Impact Factor 4.236

ੰਜਾਬੀ ਨਾਟ-ਖੋਜ: ੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾ ਸ੍੍ਬੰਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
o[fgzdo f;zx fYZb'A
nf;;N?AN g'qca?;o,
w[bskBh wZb w'dh ekbi, gfNnkbk.
Received May 21, 2017

Accepted June 11, 2017

ੰਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ-ਹ ੰਤਨ ਹਿ ਪਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦ ਆਯੰਬ ਤ ਹਿਏਾਸ ਫਾਯ ਇੱਏ ਤੋਂ ਿਧੀਏ ਭਤ ਿਐਣ ਨੂ ੰ ਹਭਰਦ ਿਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਏਯਏ ਿੀ
ੰਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਹ ੰਤਏਾਾਂ ਦ ੰਬੀਯ ਹ ੰਤਨ-ਭੰਥਨ ਦਾ ਯੁਝਾਨ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਹਿ ਨਿੀਂ ਫਣ ਸਹਏਆ। ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਸਫੰਧੀ ਿਈ ਐਜ ਹਿ ਿੀ ਅਹਜਿੀ
ਿੀ ਹਿਹਬੰਨਤਾ ਿਐਣ ਹਿੱ ਆਉਂਦੀ ਿ। ਹਿਹਬੰਨ ਮੂਨੀਿਯਹਸਟੀਆਾਂ ਅੰਤਯਤ ੀ- .ਡੀ. ਦ ਐਜ-ਰਫੰਧਾਾਂ ਹਿ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦ ਭੂਰ ਸਰਤਾਾਂ ਸਫੰਧੀ ਭੁੱਐ
ਤਯ 'ਤ ਹਤੰਨ ਆਧਾਯਾਾਂ ਉੱਯ ਯਾਿਾਾਂ ਰਾਤ ਿੁੰਦੀਆਾਂ ਿਨ:



ਹਿਰਾ ਿਯ ੂਯਿ-ਆਯੀਅਨ ਿੜੱਾ ਸਹਬਅਤਾ ਤੋਂ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਭੰਨਦਾ ਿ
ਦੂ ਜਾ ਿਯ ੰਜਾਫ ਦੀ ਧਯਤੀ 'ਤ ਹਿਏਹਸਤ ਰ ਏ-ਨਾਟ ਯੰਯਾ ਤੋਂ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦਾ ਜਨਭ ਭੰਨਦਾ ਿ



ਤੀਜਾ ਿਯ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦਾ ਆਯੰਬ ਹਿਦਸ਼ੀ ਰਬਾਿ ਅਧੀਨ ਿਇਆ ਭੰਨਦਾ ਿ

ਐਜਾਯਥੀਆਾਂ ਦਾ ਹਿਰਾ ਿਯ ਇਸ ਭਤ ਦਾ ਧਾਯਣੀ ਿ ਹਏ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦ ਫੀਜ ੂਯਿ-ਆਯੀਆ ਏਾਰ ਦੀ ਿੜੱਾ ਸਹਬਅਤਾ ਹਿ ਾ 
ਿਨ। ਇਸ ਭਤ ਅਨੁ ਸਾਯ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦੀ ਯੰਯਾ ਿੀ ਹਸੰਧੂ ਾਟੀ ਦੀ ਸਹਬਅਤਾ ਹਜੰਨੀ ਿੀ ਰਾ ੀਨ ਿ। ਆਯੀਆ ਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਿਰਾਾਂ ੰਜਾਫ ਦੀ
ਧਯਤੀ ਉੱਤ ਦਰ ਾਿੜੀਅਨ ਰ ਏ ਨਾਟਏ ਏਰਾ ਤੋਂ ੂਯੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਸੁ ਤ ਸਨ, ਭਹਿੰਜਦੜ ਦੀ ਐੁਦਾਈ ਦਯਾਨ ਹਭਰੀਆਾਂ ਭੂਯਤਾਾਂ ਅਤ ਿਯ ਿਸਤਾਾਂ ਇਸਦੀ
ਰਭਾਹਣਏਤਾ ਹਸੱਧ ਏਯਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਦਰ ਾਿੜੀਅਨ ਸਹਬਅਤਾ ’

ਨਾਟ-ਏਰਾ ਦ ਸਫੂਤ ਹਭਰਣ ਤੋਂ ਇਿ ਿਯ ਭੰਨਦਾ ਿ ਹਏ ਿੜੱਾ ਸਹਬਅਤਾ ਹਿੱ

ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ ਨਾਟਏ ਯੰਯਾ ਭਜੂਦ ਯਿੀ ਸੀ ਹਜਸ ਤੋਂ ਿੀ ਸੰਸਹਿਤ ਨਾਟਏ ਆਣਾ ਸ਼ਾਸਤਯੀ ਯੂ ਅਖ਼ਹਤਆਯ ਏਯਦਾ ਿ। ਸ ਿੜੱਾ ਸਹਬਅਤਾ ਦੀ ਰ ਏਨਾਟ ਯੰਯਾ ਿੀ ਬਾਯਤੀ ਅਤ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦੀ ਆਧਾਯ-ਹਸ਼ਰਾ ਫਣਦੀ ਿ। ਇਸ ਭਤ ਦਾ ਸਭਯਥਨ ਏਯਨ ਿਾਰ ਿਯ ਹਿੱ ਐਜਾਯਥੀ ਿਯ ਯਨ ਹਸੰ,
ਫਐਸ਼ੀਸ਼ ਹਸੰ ਜਿਰ, ੁਯਭੀਤ ਹਸੰ, ਨਸੀਫ ਹਸੰ, ਅਯਹਿੰਦਯ ਹਸੰ, ਏੁ ਸੁਭ ਥੰਭਨ, ਯਭਜੀਤ ਏਯ, ਸੰਦੀ ਹਸੰ, ਸ਼ਹਿੰਦਯ ਹਸੰ, ਅਨੀਤਾ ਯਾਣੀ,
ਇੰਦਯਜੀਤ ਏਯ, ਬੁ ਹੰਦਯ ਹਸੰ, ਸੁਐਹਿੰਦਯ ਹਸੰ, ਏੁ ਸੁਭ ਹਫਡਰਾ ਤ ਤਹਜੰਦਯ ਏਯ ਦਾ ਨਾਾਂ ਆਉਂਦਾ ਿ।
ਰਥਭ ਯਾ ਐਜਾਯਥੀ ਿਯ ਯਨ ਹਸੰ ਸਥਾਹਤ ਏਯਦਾ ਿ, ਉਸਨ ਸਬ ਤੋਂ ਹਿਰਾਾਂ ਇਿ ਧਾਯਣਾ ਹਦੱਤੀ ਹਏ ਿੜੱਾ ਸਹਬਅਤਾ ਸਭੇਂ ਰਾ ੀਨ
ਨਾਟਏੀ ਯੰਯਾ ਭਜੂਦ ਸੀ। ਉਸਨ ਆਣੀ ਐਜ ਹਿ ਭਹਿੰਜਦੜ ਦੀ ਐੁਦਾਈ ਦਯਾਨ ਹਭਰੀ ਸਭੱਯੀ ਦਾ ਅਹਧਨ-ਹਿਸ਼ਰ ਸ਼ਣ ਏਯਦ ਿ ਦਰ ਾਿੜੀਅਨ
ਰ ਏਾਾਂ ਦ ਨਾਟਏ ਏਰਾ ਤੋਂ ਸੁ ਤ ਿਣ ਦਾ ਸੰਏਤ ਹਦੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਭੰਨਣਾ ਿ ਹਏ “ਆਯੀਆ ਦ ਅਭਨ ਤੋਂ ਹਿਰਾਾਂ ਹਸੰਧੂ ਾਟੀ ‘ ਨਾਟ-ਯੰਯਾ ਭਜੂਦ ਸੀ
ਅਤ ੂਯਿ-ਆਯੀਆ ੰਜਾਫ ਿੀ ਬਾਯਤੀ ਨਾਟਏ ਦਾ ਜਨਭਦਾਤਾ ਿ। ਇਸ ਰਏਾਯ ਹਸੰਧ ਾਟੀ ਦ ਰ ਏ ਿੀ ਨਾਟਏੀ ਯੰਯਾਿਾਾਂ ਦ ਅਸਰ ਆਯੰਬਏ ਸਨ।“1
ਐਜਾਯਥੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਹਤ ਯਾ ਨੂ ੰ ਭੁਢਰ ਸਯਤ ਿਜੋਂ ਹਜਥ ਨਾਟ-ਹ ੰਤਏਾਾਂ ਨ ਅਣਾਇਆ, ਉਥ ਇਿ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟ-ਐਜ ਦ ਐਜਾਯਥੀਆਾਂ ਦੀ ੰਜਾਫੀ
ਨਾਟਏ ਦ ਸਰਤਾਾਂ ਸਫੰਧੀ ਯਾਿਾਾਂ ਦਾ ਆਧਾਯ ਫਣੀ। ਫਸ਼ੱਏ ਐਜਾਯਥੀ ਏਰਾ ਨਾਰ ਜੁੜੀਆਾਂ ਿਸਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰਭਾਣ ਿਜੋਂ ਸ਼ ਏਯਦਾ ਿ। ਯ ਹਏਧਯ ਿੀ ਏਈ ਨਾਟਏੀ
ਿਿਾਰ , ਨਾਟ-ਹਰਐਤ ਜਾਾਂ ਰਦਯਸ਼ਨ ਯੂ ਮਾਹਨ ਯੰਭੰ ਦਾ ਏਈ ਠ ਸ ਿਿਾਰਾ ਰਾਤ ਨਿੀਂ ਿ ਸਹਏਆ ਹਜਸ ਤੋਂ ਰਾ ੀਨ ਸਹਬਅਤਾ ਦ ੰਜਾਫੀ
ਨਾਟਏ/ਯੰਭੰ ਦਾ ਸਯੂ ਹਨਸ਼ਹ ਤ ਏੀਤਾ ਜਾ ਸਏਦਾ ਿਿ। ਅਰੀ ਯਾ ਫਐਸ਼ੀਸ਼ ਹਸੰ ਜਿਰ ਦੀ ਿ, ਜ ਿੜੱਾਾਂ ਸੰਸਹਿਤੀ ਿਰ ੰਜਾਫ ਦੀ ਧਯਤੀ ਉੱਤ
ਰ ਹਰਤ ਨਾ -ਾਣ ਅਤ ਐੁਦਾਈ ਤੋਂ ਹਭਰੀਆਾਂ ਿਸਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਆਧਾਯ ਫਣਾ ਏ ਿੜੱਾ ਸਹਬਅਤਾ ਨੂ ੰ ਸੰਸਹਿਤ ਨਾਟਏ ਦੀ ਜਨਭਦਾਤੀ ਭੰਨਦਾ ਿ। ਐਜਾਯਥੀ
ਅਨੁ ਸਾਯ ਮੂਨਾਨੀ ਨਾਟਏ ਮਾਹਨ ਆਧੁਹਨਏ ਨਾਟਏ ਯੰਯਾ ਤੋਂ ੂਯਿ ਨਾਟ-ਏਰਾ ੰਜਾਫ ਦਾ ਅੰ ਫਣ ੁੱਏੀ ਸੀl
ਐਜਾਯਥੀ ਦਾ ਸੰਏਤ ਸੰਸਹਿਤ ਨਾਟਏ ਤੋਂ ੂਯਿ ੰਜਾਫ ਹਿੱ ਰ ਹਰਤ ਨਾਟ-ਯੰਯਾ ਿੱਰ ਤਾਾਂ ਿ, ਯ ਇਸ ੁਯਾਤਨ ਨਾਟਏ ਯੰਯਾ ਦ ਸਯੂ
ਅਤ ਨਾਟਏੀ ਭੁਿਾਾਂਦਯ ਰਤੀ ਏਈ ਜਾਣਏਾਯੀ ਨਿੀਂ ਹਭਰ ਾਉਂਦੀ। ੁਯਭੀਤ ਹਸੰ ਇਸ ਿੱਰ ਯਸ਼ਨੀ ਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਹਿਸ਼ਾਰ ਰ ਏ-ਨਾਟ ਯੰਯਾ ਦੀ
ਹਨਸ਼ਾਨਦਿੀ ਏਯਦਾ ਿਇਆ, ਹਏਸ ਨਾਟਏੀ-ਹਏਯਤ ਦੀ ਅਰਾਤੀ ਿੱਰ ਹਧਆਨ ਦੁ ਆਉਂਦਾ ਿ:
ੰਜਾਫ ਹਿ ੂਯਿ-ਆਯੀਆ ਨਾਟ ਯੰਯਾ ਅਤ ਉਸ ਤੋਂ ਉਯੰਤ ਸੰਸਹਿਤ ਨਾਟ-ਯੰਯਾ ਦ ਿਣ ਦ ਫਾਿਜੂਦ ੰਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦ ਆਹਦ ਏਾਰ ਤੋਂ
ਭੱਧਏਾਰ ਹਿ ਏਈ ਨਾਟਏ ਹਿਤ ਉਤੰਨ ਨਿੀਂ ਿਈ ਿ। ੰਜਾਫੀ ਸਾਹਿੱਤ ਦ ਆਧੁਹਨਏ ਏਾਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਾਂ ਦ ਸਾਯ ਸਭੇਂ ਹਿ ਏੁ ੱਝ ਏੁ ਨਾਟਏੀ-ਯ ਨਾਿਾਾਂ ਦਾ
ਅਬਾਿ ਜ਼ਯੂਯ ਹਏਤ ਹਏਤ ਨਜ਼ਯ ਆਉਂਦਾ ਿ।2
Research Paper

IJRAR- International Journal of Research and Analytical Reviews

257

[ VOLUME 4 I ISSUE 2 I APRIL – JUNE 2017]

E ISSN 2348 –1269, PRINT ISSN 2349-5138

ਐਜਾਯਥੀ ਦੀ ਇਸ ਯਾ ਨਾਰ ਸਹਿਭਤ ਿਣਾ ਫਣਦਾ ਿ ਹਏਉਂਹਏ ਇਸ ਤੋਂ ੂਯਿਰੀਆਾਂ ਦ ਯਾਿਾਾਂ ਭਹਿਜ਼ ਰਾ ੀਨ ਨਾਟ-ਯੰਯਾ ਦੀ ਸੂ ਨਾ ਿੀ
ਰਦਾਨ ਏਯਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਅਯਹਿੰਦਯ ਹਸੰ ਰਾ ੀਨ ੰਜਾਫੀ ਯੰ-ਰੰਯਾ ਨੂ ੰ ਬਯਤਭੁਨੀ ਦ ਨਾਟ-ਹਸਧਾਤਾਾਂ ਦਾ ਆਧਾਯ ਦੱਸਦਾ ਿ ਅਤ ਰ ਏ-ਨਾਟ ਦ ਹਿਹਬੰਨ
ਯੂਾਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤਯੀ ਨਾਟਏ ਦ ਨ ਭ ੜਨ ਰਈ ਬਯਤ ਭੁਨੀ ਿੱਰੋਂ ਆਧਾਯ-ਿਸਤੂ ਿਜੋਂ ਿਯਤੋਂ ਏਯਨ ਦੀ ੱਰ ਏਯਦਾ ਿ। ਉਸ ਅਨੁ ਸਾਯ, “ੂਯਿ ਆਯੀਆ
ਮੁੱ ਿਰ ਯੰਭੰ

ਅਤ ਨਾਟਏ ਦੀ ਯੰਯਾ ਰ ਹਰੱਤ ਸੀ ਅਤ ਇਸ ਯੰਯਾ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ['ਤ] ਬਯਤ ਭੁਨੀ ਨ ਨਾਟਮ ਸ਼ਾਸਤਯ ਦੀ ਯ ਨਾ ਏੀਤੀ।“3

ਉਏਤ ਯਾ ਬਯਤਭੁਨੀ ਤੋਂ ੂਯਿ ਰ ਏ ਨਾਟਏ ਯੰਯਾ ਦੀ ਿੋਂਦ ਜਤਾਉਂਦੀ ਿ ਅਤ ਇਸ ਯੰਯਾ ਆਧਾਹਯਤ ਿੀ ਸੰਸਹਿਤ ਨਾਟਏ ਦ ਹਿਧਾਨ ਨੂ ੰ ਹੜਆ
ਭੰਨਦੀ ਿ। ਉਯਏਤ ਸਾਯ ਭਤ ਿੜੱਾ ਐੁਦਾਈ ਤੋਂ ਰਾਤ ੁਯਾਤਨ ਸਭੱਯੀ ਦਾ ਸਫੰਧ ਤਾਾਂ ਨਾਟਏ ਦੀ ਸ਼ਏਾਯੀ ਨਾਰ ਜੜਦ ਿਨ ਯ ਏਈ ਿੀ ਭਤ ਹਏਸ
ਹਰਐਤੀ ਨਾਟਏੀ ਹਏਯਤ ਜਾਾਂ ਨਾਟਏੀ ਸਯੂ ਫਾਫਤ ਠ ਸ ਜਾਣਏਾਯੀ ਭੁਿੱਈਆ ਨਿੀਂ ਏਯਿਾਉਂਦਾ ਫਰਹਏ ਇਿ ਏਿਰ ਨਾਟਏ ਏਰਾ ਦ ਇਹਤਿਾਸਏ ਤਯ 'ਤ
ਰਾ ੀਨਤਾ ਹਸੱਧ ਏਯਨ ਹਿੱ ਿੀ ਯੁੱਝ ਯਹਿੰਦ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਰੀਆਾਂ ਯਾਿਾਾਂ ਹਿੱ ਏੁ ਸੁਭ ਥੰਭਨ, ਯਭਜੀਤ ਏਯ, ਸੰਦੀ ਹਸੰ, ਸ਼ਹਿੰਦਯ ਹਸੰ, ਅਨੀਤਾ
ਯਾਣੀ ਆਹਦ ਸਾਯ ਐਜਾਯਥੀ ਿਯ ਯਨ ਹਸੰ ਦੀ ੂਯਿਰੀ ਯਾ ਦਾ ਿੀ ਅਨੁ ਸਯਨ ਏਯਦ ਿਨ। ਇੰਦਯਜੀਤ ਏਯ ਇਸ ੱਰ ਉੱਤ ਜ਼ਯ ਹਦੰਦੀ ਿ ਹਏ ੂਯਿ
ਆਯੀਆ ਦਰ ਾਿੜੀਅਨ ਰ ਏ ਭਿਾਾਂਨਯੀ ਸਹਬਅਤਾ ਹਿੱ ਯਹਿੰਦ ਿ ਭਨ ਯੰਜਨ ਦ ਯੂ ਹਿੱ ਨਾਟਏੀ ਹਿਆਿਾਾਂ ਏਯਦ ਿਣ, ਹਜਸ ਹਿ ੋਂ ਨਾਟਏ ਏਰਾ ਦਾ
ਯੂ ਹਨਐਯਦਾ ਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁ ੱਟ ਐਜਾਯਥੀ ਹਸਏੰਦਯ ਦ ਿਭਰ ਸਭੇਂ ਨਾਰ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦੀਆਾਂ ਤੰਦਾਾਂ ਜੜਨ ਦਾ ਮਤਨ ਏਯਹਦਆਾਂ ਭੰਨਦੀ ਿ ਹਏ, “ਹਸਏੰਦਯ
ਦ ੰਜਾਫ ਉੱਤ ਿਭਰ ਦ ਸਭੇਂ ਤੱਏ ਮੂਨਾਨੀ ਨਾਟਏ ਉੱਨਤੀ ਦੀਆਾਂ ਹਸਐਯਾਾਂ ਛੂ ਿ ੁੱਏਾ ਸੀ। ਹਸਏੰਦਯ ਨਾਰ ਆ ਏਰਾਏਾਯਾਾਂ ਨ ੰਜਾਫ ਹਿੱ ਨਾਟਏ ਜ਼ਯੂਯ
ਸ਼ ਏੀਤ ਿਣ, ਆਣ ਅਸਯਾਾਂ ਦ ਭਨ ਰ ਾਿ ਰਈ ਇਿ ਸਬ ਏੁ ੱਝ ਏਰਾਏਾਯਾਾਂ ਨੂ ੰ ਏਯਨਾ ੈਂਦਾ ਸੀ। ਰੰਤੂ ਇਿਨਾਾਂ ਦ ਹਰਐਤੀ ਸਫੂਤ ਨਿੀਂ ਿਨ।“4
ਹਰਐਤੀ ਰਭਾਣਾਾਂ ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ ਐਜਾਯਥੀ ਦੀ ਇਸ ਯਾ ਨੂ ੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਸਿਾ ਿਯ ਏਈ ਯੂ ਨਿੀਂ ਹਦੰਦੀ ਰਦੀ। ਇਸ ਉੰਯਤ ਅਰ ਐਜਾਯਥੀ ਬੁ ਹੰਦਯ
ਹਸੰ, ਸੁਐਹਿੰਦਯ ਹਸੰ, ਏੁ ਸੁਭ ਥੰਭਨ ਅਤ ਤਹਜੰਦਯ ਏਯ ਦੀਆਾਂ ਯਾਿਾਾਂ ਇਸ ਹਦਸ਼ਾ ਹਿ ੂਯਿ-ਰ ਹਰਤ ਯਾਿਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਸਯਨ ਏਯਦੀਆਾਂ ਭਹਿਜ਼ ਿੜੱਾ
ਸਹਬਅਤਾ ਦੀ ਰਾ ੀਨ ਰ ਏ-ਨਾਟ ਯੰਯਾ ਦੀ ਿਾਿੀ ਿੀ ਬਯਦੀਆਾਂ ਿਨ।
ਉਯਏਤ ਿਯ ਹਿੱ ਿਯ ਯਨ ਹਸੰ ਦੀ ਯਾ ਭੁਢਰਾ ਸਥਾਨ ਿਾਹਸਰ ਏਯਦੀ ਨਾ ਏਿਰ ਨਾਟਏ ਐਜ ਦਾ ਆਧਾਯ ਫਣਦੀ ਿ ਫਰਹਏ ਸਭੁੱ 
ੰਜਾਫੀ ਨਾਟ-ਹ ੰਤਨ ਹਿ ਿੀ ਰਣਮ ਸਥਾਨ ਰਾਤ ਏਯਦੀ ਿ। ਯੰਤੂ ਿਸਤੂ -ਸਭੱਯੀ ਦੀ ਹਨਸ਼ਾਨਦਿੀ ਤੋਂ ਅਾਾਂਿ ਯੰਭੰ ੀ ਸਯੂ ਜਾਾਂ ਹਰਐਤੀ ਨਾਟ
ਯੂ ਦ ਤਤਏਾਰੀਨ ਸਯੂ ਸਫੰਧੀ ਏਈ ਅਹਿਭ ਜਾਣਏਾਯੀ ਭੁਿੱਈਆ ਨਿੀਂ ਏਯਿਾਉਂਦੀ। ਭੁਢਰੀ ਯਾ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਐਜਾਯਥੀਆਾਂ ਨ ਇਸ ਤਯਏ
ਦ ਦੁ ਆਰ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦ ਫੀਜ ਸਰਤਾਾਂ ਨੂ ੰ ਰਾ ੀਨ ਿੜੱਾ ਸਹਬਅਤਾ ਦੀ ਨਾਟਏ-ਏਰਾ ਦੀ ਿੋਂਦ ਨਾਰ ਜੜ ਏ ਿਹਐਆ ਿ।
ੰਜਾਫ ਹਿੱ ਹਿਏਹਸਤ ਰ ਏਨਾਟ ਯੰਯਾ ਹਿੱ ੋਂ ਉਹਜਆ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ
ਐਜਾਯਥੀਆਾਂ ਦ ਦੂ ਜ ਿਯ ਦਾ ਭਤ ਿ ਹਏ ੰਜਾਫ ਦੀ ਧਯਤੀ ਉੱਤ ਰ ਏ ਨਾਟਏ ਦੀ ਹਿਸ਼ਾਰ ਯੰਯਾ ਹਿੱ ੋਂ ਿੀ ਸਾਹਿਤਏ ਨਾਟਏ ਆਣ
ਭੁਿਾਾਂਦਯ ਨੂ ੰ ੜਦਾ ਿ। ਭੁਸਹਰਭ ਏਾਰਾਾਂ ਹਿੱ ਏਰਾ ਰਤੀ ਫਯੁਖ਼ੀ ਦ ਆਰਭ ਏਯਏ ਰ ਏ ਨਾਟਏ ਦ ਹਿਹਬੰਨ ਯੂਾਾਂ ਯਾਿੀਂ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਰ ਏ-ਭਨਾਾਂ ਦਾ
ਭਨ ਯੰਜਨ ਏਯਦਾ ਹਯਿਾ ਿ। ਰ ਏ-ਨਾਟ ਯੂਾਾਂ ਦ ਸਧਾਯਣ ਰ ਏਾਈ ਹਿੱ ਭਏਫੂਰੀਅਤ ਦੀ ਿਾਿੀ ਭੱਧਏਾਰ ‘ ਯਹ ਤ ੁਯਫਾਣੀ ਹਿੱ ਿਐੀ ਜਾ ਸਏਦੀ
ਿ। ਇਸ ਿਯ ਅਨੁ ਸਾਯ ਇਹਤਿਾਸਏ ਹਯਸਹਥਤੀਆਾਂ ਬਾਿੇਂ ਰਤੀਏੂ ਰ ਿਾਤਾਿਯਣ ਹਸਯਜਦੀਆਾਂ ਯਿੀਆਾਂ, ਯ ੰਜਾਫੀ ਰ ਏ-ਨਾਟ ਯੰਯਾ ਇਏ ਦਹਯਆ
ਦ ਰਿਾਿ ਿਾੂੰ ਹਨਯੰਤਯ ਸਧਾਯਣ ਰ ਏਾਾਂ ਦ ਨ ੜ ਿਹਿੰਦਾ ਹਯਿਾ ਿ। ਰ ਏ ਨਾਟਏ ਤੋਂ ਿੀ ਆਧੁਹਨਏ ਨਾਟਏ ਦੀਆਾਂ ਹਿਹਬੰਨ ਸ਼ਰੀਆਾਂ ਨ ਯੂ ਰਹਿਣ ਏੀਤਾ ਿ।
ਇਿ ਿਯ ਹਜੱਥ ੰਜਾਫ ਦੀ ਧਯਤੀ 'ਤ ਰ ਹਰਤ ਯਿੀ ਰ ਏ-ਨਾਟ ਯੰਯਾ ਦੀ ਰਾ ੀਨਤਾ ਨੂ ੰ ਹਸੱਧ ਏਯਨ ਦਾ ਿਾਭੀ ਿ, ਉੱਥ ੂਯਿ ਰ ਹਰਤ ਯਾ ਦਾ ਿੀ
ਐੰਡਨ ਏਯਦਾ ਿ ਹਏ ੰਜਾਫ ਦੀ ਆਣੀ ਏਈ ਯੰਯਾ ਨਿੀਂ ਯਿੀ। ਇਸ ਿਯ ਹਿ ਏੁ ਰਦੀ ਹਸੰ ਧੀਯ, ਹਤਰ ਰ ਨ ਹਸੰ ਤਯਸ਼ੀ, ਸੁਤੰਤਯਜਤ ਹਸੰ,
ਸਤਨਾਭ ਹਸੰ ਜੱਸਰ, ਸੰਤ ਰਏਾਸ਼ ਹਸੰ, ਏੰਿਰਜੀਤ ਏਯ, ਭਨਜੀਤ ਹਸੰ, ਫੰਸਫੀਯ ਏਯ, ਦਹਿੰਦਯ ਏੁ ਭਾਯ, ਯਭਜੀਤ ਹਸੰ, ਯਿਰ ਹਸੰ, ਯਹਿੰਦਯ
ਏਯ, ਯਫੀਯ ਏਯ, ਅਭਹਯੰਦਯ ਏਯ, ਿਯਰੀਤ, ਅਭਯਜੀਤ ਏਯ, ਏਾਾਂਤਾ ਅਤ ਸਾਹਿਫ ਹਸੰ ਐਜਾਯਥੀ ਸ਼ਾਹਭਰ ਏੀਤ ਜਾ ਸਏਦ ਿਨ।
ਰਥਭ ਯਾ ਏੁ ਰਦੀ ਹਸੰ ਧੀਯ ਦੀ ਰਣਮ ਿ, ਹਜਿੜੀ ਨਾ ਏਿਰ ੂਯਿ ਰ ਹਰਤ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏਾਾਂ ਦ ਯੰਯਾ-ਯਹਿਤ ਿਣ ਿਾਰੀ
ਧਾਯਣਾ ਦਾ ਐੰਡਨ ਏਯਦੀ ਿ ਫਰਹਏ ਰ ਏ ਨਾਟਏ ਦੀ ਯੰਯਾ ਦੀ ਰਾ ੀਨਤਾ ਨੂ ੰ ਹਸੱਧ ਏਯਦੀ ਸਭਾਨੰਤਯ ਯਾ ਿੀ ਉਸਾਯਦੀ ਿ:
ਅੱਠ ਏੁ ਸ ਿਯ੍ ਨਾਟਏ, ਰ ਏ ਨਾਟਏਾਾਂ ਦ ਯੂ ਹਿ ਿੀ ਿਹਧਆ ਪੁ ਹਰੱਆ ਅਤ ਭੰਦਯਾਾਂ ਤ ਧਯਭ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦ ਹਿਿਹੜ੍ ਆਾਂ ਹਿ ਭਹਰਆ ਹਿਹਸਆ। ਭਧ
ਏਾਰੀ ਸਭੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰਭਣੀ ਯ ਨਾ 'ਆਹਦ ਰੰਥ' ਹਿ ਨਾਟਏ ਟਏ, ਯਾਸ ਰੀਰਾ, ਐਰ ਤਭਾਸ਼ਾ, ਬੰਡ ਬਤੀ ਿਯ ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਰ ਏ ਨਾਟਏਾਾਂ ਦ ਿੱਐਿੱਐ ਯੂਾਾਂ ਦੀ ਭੱਧਏਾਰੀ ੰਜਾਫ ਹਿ ਦਯ ਤੋਂ ਰ ਹਰਤ ਿਣ ਦੀ ਸਾਐੀ ਬਯਦੀ ਿ।5
ਐਜਾਯਥੀ ਏੁ ਰਦੀ ਹਸੰ ਧੀਯ ਭੱਧਏਾਰੀਨ ਇਹਤਿਾਸਏ ਹਯਸਹਥਤੀਆ ਦ ਰਸੰ ਹਿੱ ਰ ਏ ਨਾਟਏ ਦੀ ਭਏਫੂਰੀਅਤ ਅਤ ਰ ਹਰਤ ਿਣ ਦਾ
ਸਫੂਤ ੁਯਫਾਣੀ ਅਧਾਹਯਤ ਸ਼ਫਦਾਿਰੀ ਨੂ ੰ ਸ਼ ਏਯਦਾ ਿ। ਇਸ ਉਯੰਤ ਅਰੀ ਯਾ ਐਜਾਯਥੀ ਹਤਰ ਰ ਨ ਹਸੰ ਤਯਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਿੁੰਦੀ ਿ ਹਜਿੜੀ
ਭਹਿਜ਼ ਐਜਾਯਥੀ ਏੁ ਰਦੀ ਹਸੰ ਧੀਯ ਦੀ ਰ ਹਰਤ ਧਾਯਣਾ ਦਾ ਅਨੁ ਸਯਨ ਿੀ ਏਯਦੀ ਿ। ਐਜਾਯਥੀ ਸੁਤੰਤਯਜਤ ਹਸੰ ਭੱਧਏਾਰ ਸਭੇਂ ਰ ਹਰਤ ਰ ਏ-ਨਾਟ
ਯੰਯਾ ਦ ਹਿਹਬੰਨ ਉੱ-ਯੂਾਾਂ ਦ ਹਿਏਾਸ ਨਾ ਿ ਸਏਣ ਦੀ ੱਰ ਸਾਿਭਣ ਰ ਏ ਆਉਂਦਾ ਿ:
ੰਜਾਫ ਹਿ ਨਾਟਏ-ਹਸਯਜਣ ਅਤ ਐਡਣ ਦੀ ਯੰਯਾ ਬਾਿੇਂ ਫੜ ੁਯਾਣ ਸਹਭਆਾਂ ਤੋਂ ਤੁ ਯੀ ਆ ਯਿੀ ਿ, ਯ ਏੁ ੱਝ ਇੱਏ ਸਭਾਹਜਏ-ਇਹਤਿਾਸਏ ਏਾਯਨਾਾਂ
ਏਯਏ ਇਿ ਯੰਯਾ ਭੱਧ ਮੁੱ ਦ ਅੰਤ ਤੱਏ ੰਜਾਫੀ ਬਾਸ਼ਾ ਹਿ ਰ ਹਰਤ ਨਿੀਂ ਿਈ। ੰਜਾਫੀ ਹਿ ਭੱਧਏਾਰ ਹਿੱ ਨਾਟਏ ਦੀ ਯੰਯਾ ਨਾਟਏ ਦ ਏੁ ੱਝ
ਇਏ ਰ ਏ-ਯੂਾਾਂ ਹਜਿੇਂ ਸਾਾਂ, ਨਏਰ, ਅਥਿਾ ਯਾਸ ਦ ਯੂ ਹਿ ਿੀ ਰ ਹਰੱਤ ਯਿੀ।6
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ਇੱਥ ਐਜਾਯਥੀ ਏੁ ਝ ਇਏ ਸਭਾਹਜਏ-ਇਹਤਿਾਸਏ ਏਾਯਨਾਾਂ ਦ ਰਤੀ ਇਸ਼ਾਯਾ ਜ਼ਯੂਯ ਏਯਦਾ ਿ, ਹਜਿੜ ਹਏਤ ਨਾ ਹਏਤ ਰ ਏ-ਨਾਟ ਯੰਯਾ ਨੂ ੰ
ਹਿਏਹਸਤ ਿਣ ਤੋਂ ਯਏਦ ਯਿ ਯ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਏਾਯਣਾਾਂ ਦਾ ਸੱਸ਼ਟ ਭੁਿਾਾਂਦਯਾ ਨਿੀਂ ਨਜ਼ਯ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਉਯੰਤ ਸੰਤ ਰਏਾਸ਼ ਹਸੰ, ਏੰਿਰਜੀਤ ਏਯ, ਭਨਜੀਤ
ਹਸੰ, ਫੰਸਫੀਯ ਏਯ, ਦਹਿੰਦਯ ਏੁ ਭਾਯ, ਯਭਜੀਤ ਹਸੰ, ਯਿਰ ਹਸੰ ਐਜਾਯਥੀਆਾਂ ਦ ਭਤ ਤਏਯੀਫਨ ਏਈ ਨਿਾਾਂ ਤਯਏ ਦਣ ਹਿੱ ਅਸਭਯੱਥ ਯਹਿੰਦ

ੂਯਿ-ਹ ੰਤਨ ਦਾ ਦੁ ਿਯਾਉ ਿੀ ਏਯਦ ਿਨ। ਯਹਿੰਦਯ ਏਯ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦ ਅਧਾਯ ਿਜੋਂ ਰ ਏ-ਧਾਯਾਈ ਸਭੱਯੀ ਨੂ ੰ ਹਨਐੜਦ ਿ ਰ ਏ ਨਾਟਏ ਦੁ ਆਯਾ
ਹਿਹਸ਼ਸ਼ਟ ਨਾਟਏ ਦ ਸਭਾਨੰਤਯ ਹਿਏਾਸ ਏਯਨ ਦੀ ਯਾ ਸ਼ ਏਯਦੀ ਿ। ਉਸ ਦ ਅਣ ਸ਼ਫਦਾਾਂ ਹਿੱ “ਰ ਏ ਜੀਿਨ ਨਾਰ ਸੰਫੰਹਧਤ ਰ ਏ ਹਿਸ਼ਿਾਸ, ਰ ਏਹਿ ਾਯ, ਰ ਏ ਯੀਤੀ-ਹਯਿਾਜ, ਰ ਏ-ਏਰਾ, ਰ ਏ ਸੰੀਤ, ਰ ਏ ਹਨਰ ਤ, ਰ ਏ ਨਾਟ, ਟੂ ਣ, ਭੰਤਯ-ਤੰਤਯ ਆਹਦ ਇਸ ਨਾਟਏਰਾ ਨਾਟਏ ਦ ਹੱਠਬੂ ਭੀ ਹਿ 
ਿਨ। ਇਸ ਰਈ ੰਜਾਫ ਹਿ ਹਿਹਸ਼ਸ਼ਟ ਨਾਟਏ ਦ ਨਾਨਾਰ ਰ ਏ ਨਾਟਏ ਰਿਾਨ ਹੜਆ।“7ਉਯੰਤ ਐਜਾਯਥੀ ਯਫੀਯ ਏਯ ੰਜਾਫ ਹਿ ਰ ਏ ਨਾਟਏ ਦੀ
ਬਯਿੀਂ ਯੰਯਾ ਦ ਭਜੂਦ ਿਣ ਦਾ ਰਭਾਣ ੰਜਾਫੀ ਸਹਬਆ ਾਯ ਹਿ ਰੀਆਾਂ ਯੀਤਾਾਂ , ਯਸਭਾਾਂ ਅਤ ਰ ਏ-ਏਾਹਿ ਅਧਾਹਯਤ ਸਭੱਯੀ ਨੂ ੰ ਅਧਾਯ ਫਣਾ ਏ ੰਜਾਫ
ਦੀ ਨਾਟਏ ਯੰਯਾ ਿਣ ਦੀ ਯਾ ਸ਼ ਏਯਦੀ ਿਈ ੂਯਿ ਰ ਹਰਤ ਯੰਯਾ ਯਹਿਤ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦੀਆਾਂ ਸੁਯਜੀਤ ਹਸੰ ਸਠੀ ਅਤ ਿਯ ਯਨ ਹਸੰ
ਦੀਆਾਂ ਯਾਿਾਾਂ ਨਾਰ ਸੰਿਾਦ ਯ ਾਉਂਦੀ ਿ:
ਉਯਏਤ ਦਿੇਂ ਭੱਤ ਹਿਿਏਭਈ ਨਾ ਿ ਏ ਸੋਂ ੂਯਫੀ ਅਤ ੱਛਭੀ ਸਾਹਿਤ ਰਹਤ ਭਿ ਤ ਆਧਾਹਯਤ ਜਾਦ ਿਨ। ੰਜਾਫ ਹਿ ਰ ਏ-ਨਾਟਏ ਦ ਯੂ ਹਿ
ਬੰਡਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਏਰਾਾਂ, ਸੁਆਾਂ, ਯਾਸਾਾਂ ਅਤ ਨ ਟੰਏੀ ਆਹਦ ਏਈ ਯੂਾਾਂ ਹਿ ਭਹਰਆਾਂ ਅਤ ਹਿਆਿਾਾਂ ਦ ਭਏ ਹਭਰ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਨ। ਹਿਆਿ ਸਭੇਂ ਨਾਨਹਏਆਾਂ ਤ
ਦਾਦਹਏਆਾਂ ਹਿ ਏਾਯ ਹਸੱਠਣੀਆਾਂ ਅਤ ਹੱਧ ਹਿ ਸਿਾਾਂ ਯ ਣਾ ਿੀ ਨਾਟਏ ਦ ਭੁੱਢਰ ਯੂ ਿਨ।8
ਅਭਹਯੰਦਯ ਏਯ ਦਾ ਭੰਨਣਾ ਿ ਹਏ ਭੁਸਹਰਭ ਸ਼ਾਸਏਾਾਂ ਦ ਰਤੀਫੰਧ ਦਯਾਨ ਹਿਹਸ਼ਸ਼ਟ ਨਾਟਏ ਦੀ ਥਾਾਂ ਰ ਏ-ਨਾਟ ਸ਼ਰੀਆਾਂ ਯਾਿੀਂ ਨਾਟਏੀ
ਤੀਹਿਧੀਆ ਜਾਯੀ ਯਿੀਆਾਂ ਅਤ ਨਾਟਏ-ਏਰਾ, ਰ ਏ-ਨਾਟਏਾਾਂ ਦ ਯੂ ਹਿ ਹਜਊਣ ਰੱੀ। 9 ਉਸਦੀ ਇਿ ਯਾ ੂਯਿਰ -ਹ ੰਤਨ ਦਾ ਅਰਾ ਾਸਾਯ ਿੀ
ਏਿੀ ਜਾ ਸਏਦੀ ਿ ਯ ਰ ਏ ਨਾਟਏ ਦੀ ਅਨੰਤ, ਫਯਏ ਰਿਾਿ ਅਤ ਰ ਏ ਭਾਨਹਸਏਤਾ ਦ ਯੁਝਾਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸੰਹਠਤ ਜ਼ਯੂਯ ਏਯਦੀ ਿ। ਇਸ ਉਯੰਤ ਐਜਾਯਥੀ
ਅਭਯਜੀਤ ਏਯ, ਏਾਾਂਤਾ ਅਤ ਸਾਹਿਫ ਹਸੰ ਦੀਆਾਂ ਯਾਿਾਾਂ ੂਯਿ-ਰ ਹਰਤ ਤਯਏਾਾਂ ਦਾ ਿੀ ਹਿਸਥਾਯ ਏਯਦ ਿਨ।
ਇਸ ਿਯ ਦ ਐਜਾਯਥੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਯਾਿਾਾਂ ਰ ਏ-ਨਾਟ ਯੰਯਾ ਨੂ ੰ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦ ਆਧਾਯ ਸਰਤ ਿਜੋਂ ਤਾਾਂ ਭੰਨਦੀਆਾਂ ਿਨ ਯ ਹਸਯ ਭੱਧਏਾਰੀ
ਦਯ ਦੀ ਸ਼ਫਦਾਿਰੀ, ਸਾਹਿਤਏ ਯੂਾਾਂ ਹਿ ਰ ਨਾਟਏੀ ਅੰਸ਼, ਰ ਏ-ਨਾਟ ਦ ਹਿਹਬੰਨ ਯੂਾਾਂ ਨਾਰ ਸੰਫੰਧ ਸਥਾਤੀ ਤੋਂ ਹਫਨਾਾਂ ਯੰਭੰ ੀ ਜਾਾਂ ਹਰਐਤ ਨਾਟਏ ਦ
ਸਯੂ ਸਫੰਧੀ ਏਈ ਠ ਸ ਰਭਾਣ ਿਾਹਸਰ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦ। ਭੁਢਰੀਆਾਂ ਦ-ਹਤੰਨ ਯਾਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਏ ਫਾਏੀ ਤਏਯੀਫਨ ਸਾਯੀਆਾਂ ਯਾਿਾਾਂ ਦੁ ਿਯਾਉ ਿੀ ਸ਼ ਏਯਦੀਆਾਂ
ਿਨ। ਇਸ ਿਯ ਦੀਆਾਂ ਸਾਯੀਆਾਂ ਯਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸੀਭਾ ਫਣ ਜਾਾਂਦੀ ਿ ਹਏ ਉਿ ਰ ਏ ਨਾਟਏੀ ਯੂਾਾਂ ਦੀ ਰਾ ੀਨਤਾ ਦਯਸਾਉਣ ਰਈ ਹਨਸ਼ਾਨਦਿੀ ਤੋਂ ਅਾਾਂਿ ਨਿੀਂ
ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ।
ਹਿਦਸ਼ਾਾਂ ਤੋਂ ਰਬਾਿ ਅਧੀਨ ਉਹਜਆ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ
ਐਜਾਯਥੀਆਾਂ ਦਾ ਤੀਸਯਾ ਿਯ ਅਹਜਿਾ ਿ ਹਜਿੜਾ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦ ਉਦਬਿ ਨੂ ੰ ੱਛਭੀ ਰਬਾਿ ਅਧੀਨ ਉਹਜਆ ਭੰਨਦਾ ਿ। ਇਸ ਿਯ
ਦੀ ਹਿ ਾਯਧਾਯ ਅਨੁ ਸਾਯ ਭੱਧਏਾਰੀ ਦਯ ਹਿੱ ਏਈ ਨਾਟ-ਯੰਯਾ ਭਜੂਦ ਨਿੀਂ ਹਭਰਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਫੂਤ ਹਏਸ ਹਰਐਤੀ ਨਾਟ-ਯ ਨਾ ਦਾ ਸਾਿਭਣ ਨਾ
ਆਉਣਾ ਦੱਹਸਆ ਿ। ਅੰਯਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਆਭਦ ਉਯੰਤ ਉਜੀ ਭੱਧ ਸ਼ਰਣੀ ਦ ਸਭਾਹਜਏ, ਆਯਹਥਏ ਤਯ 'ਤ ਜੀਿਨ ਹਿ ਆਈਆਾਂ ਤਫਦੀਰੀਆ ਹਿ ੋਂ ਿੀ
ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਆਣ ਨ ਣ-ਨਏਸ਼ ਉਾੜਦਾ ਿ, ਹਜਸਦੀ ਤਏਨੀਏ ਾਯਸੀ ਥੀਟਯੀਏਰ ਏੰਨੀਆਾਂ ਦ ਰਬਾਿ ਅਧੀਨ ਅਣਾਈ ਈ ਿ। ਇਸ ਿਯ
ਦਾ ਭੰਨਣਾ ਿ ਹਏ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਆਣੀ ਹਸਧਾਾਂਤਏ ਸਭੱਯੀ ੱਛਭੀ ਨਾਟ-ਤਏਨੀਏ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਏਯਦਾ ਿ। ਸਬ ਤੋਂ ਭਿਯੀ ਯਾਿਾਾਂ ਹਿ ਐਜਾਯਥੀ ਭਹਿੰਦਯ
ਾਰ ਏਿਰੀ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਨੂ ੰ ੱਛਭੀ ਤਏਨੀਏ ਅਤ ਹਿ ਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਰਬਾਹਿਤ ਿਇਆ ਭੰਨਦਾ ਿ।10 ਐਜਾਯਥੀ ਨਾਟਏ ਦਾ ਉਦਬਿ ੱਛਭੀ ਨਾਟਏੀ ਤਏਨੀਏ
ਤੋਂ ਿਇਆ ਸਿੀਏਾਯਨ ਉਯੰਤ ਭੁਢਰ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏਏਾਯਾਾਂ 'ਤ ੱਛਭੀ ਨਾਟਏੀ ਤਏਨੀਏ ਦਾ ਰਬਾਿ ਏਫੂਰਣ ਦੀ ੱਰ ਏਯਦਾ ਿ। ਇਿ ਯਾ ਹਏਸ ਿੱਦ
ਤੱਏ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦ ਹਸਧਾਾਂਤਏ ੱਐ ਤੋਂ ੱਛਭੀ ਤਏਨੀਏ ਅਣਾਉਣ ਤ ਭੁਢਰ ਨਾਟਏ ਦ ਯੂਏ ੱਐ ਤੋਂ ਰਬਾਹਿਤ ਿਣ ਤੱਏ ਤਾਾਂ ਉੱਹ ਤ ਜਾਦੀ ਿ ਯ
ੰਜਾਫੀ ਰ ਏ-ਨਾਟਏ ਯੰਯਾ ਹਿੱ ਹਨਹਿਤ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦ ਹਿਹਬੰਨ ਅੰਸ਼ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਿੀ ਅੱਐੋਂ ਯਐ ਏਯਨਾ ਿਾਹਜਫ ਨਿੀਂ ਹਏਿਾ ਜਾ ਸਏਦਾ। ਇਸ ਉਯੰਤ
ਐਜਾਯਥੀ ਸੁਯਜੀਤ ਹਸੰ ਸਠੀ ੰਜਾਫ ਹਿ ਈਸ਼ਿਯ ੰਦਯ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ੂਯਿ ਹਏਸ ਿੀ ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ ਨਾਟਏੀ ਯੰਯਾ ਦ ਿਣ ਤੋਂ ਇਨਏਾਯ ਏਯਦਾ ਿ। ਉਿ
ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏਏਾਯਾਾਂ ਨੂ ੰ ੱਛਭੀ ਨਾਟਏਏਾਯ ਇਫਸਨ ਤੋਂ ਰਬਾਹਿਤ ਅਤ ਈਸ਼ਿਯ ੰਦਯ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦਾ ਉਦ ਿਇਆ ਭੰਨਦਾ ਿ। ਉਯਏਤ
ਦਨੋਂ ਯਾਿਾਾਂ ੰਜਾਫ ਦੀ ਰ ਏ-ਨਾਟ ੰਯਯਾ ਅਤ ਸਾਹਿਤਏ ਨਾਟਏ ਦ ਅੰਸ਼ਾਾਂ ਨਾਰ ਬਯੂਯ ਹਏਸ ਨਾਟ ਹਏਯਤ ਦਾ ਭਜੂਦ ਨਾ ਿਣ ਨੂ ੰ ਆਧਾਯ ਫਣਾਉਂਦੀਆਾਂ
ਿਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱ ਐਜਾਯਥੀ ਿਯਬਜਨ ਹਸੰ ਅਤ ਏਿਰ ਹਸੰ ਹਥੰਦ ਦੀਆਾਂ ਯਾਿਾਾਂ ਅੰਯਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਆਭਦ ਉਯੰਤ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦ ਰਬਾਹਿਤ ਿ ਏ
ਜਨਭ ਰ ਣ ਦ ੂਯਿਰ -ਹ ੰਤਨ ਦਾ ਿੀ ਹਿਸਥਾਯ ਫਣਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਏਿਰ ਹਸੰ ਹਥੰਦ ੰਜਾਫ ਦੀ ਫਦਰੀ ਸਭਾਹਜਏ, ਆਯਹਥਏ ਸਹਥਤੀ ਹਿੱ ੋਂ ਉਤੰਨ ਿਈ
ਭੱਧ ਸ਼ਰਣੀ ਨੂ ੰ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦ ਉਦ ਿਣ ਦ ਏਾਯਣਾਾਂ ੋਂ ਇਏ ਏਾਯਣ ਭੰਨਦਾ ਿਇਆ ਨਿੀਂ ੀੜ੍ ੀ ਅਤ ੁਯਾਣੀ ੀੜ੍ ੀ ਹਿ ਏਾਯਰ ਨ ਹਤਏ ਸੰਏਰਾਾਂ, ਭੁੱਰ
ਅਤ ਸ ਦ ੱਧਯ ਆ ਪਯਏ ਯਾਿੀਂ ਦਾ ਿ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਿੱ  ਭੱਧਿਯੀ ਫੁੱਧੀਜੀਿੀ ਿਯ ਨੂ ੰ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਯ ਣ ਰਈ ਰਹਯਤ ਿਇਆ
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ਭੰਨਦਾ ਿ।11 ਐਜਾਯਥੀ ਇਥ ੰਜਾਫੀ ਦ ਅਨੁ ਿਾਹਦਤ ਨਾਟਏਾਾਂ ਦ ਸੰਦਯਬ ਹਿੱ ਆਣੀ ਯਾ ਦ ਹਯਿਾ ਿ ਜਾਾਂ ਆਧੁਹਨਏ ਨਾਟਏ ਯ ਨਾ ਹਸਯਜਣ ਦ ਸੰਦਯਬ
ਹਿੱ ਆਣੀ ਯਾ ਦ ਹਯਿਾ ਿ ਇਿ ਸੱਸ਼ਟ ਨਿੀਂ ਿ ਾਉਂਦਾ। ਹਏਉਂਹਏ ਭੁਢਰ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਰਤੀ ਮਤਨ ਅਨੁ ਿਾਹਦਤ ਨਾਟਏਾਾਂ ਦ ਯੂ ਹਿ ਿਣ ਦ
ਰਭਾਣ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟ-ਹ ੰਤਨ ਹਿ ਰਾਤ ਿ ਜਾਾਂਦ ਿਨ। ਐਜਾਯਥੀ ਭਿੇਂਦਯ ਏੁ ਭਾਯ ਦਾ ਹਿ ਾਯ ਿ ਹਏ, “ਅੰਯਜ਼ਾਾਂ ਦ ਆਉਣ ਨਾਰ ਇੰਰੈਂ ਡ ਤੋਂ ਿੱਡ ਿੱਡ
ਨਾਟਏਏਾਯਾਾਂ ਸਏਸੀਅਯ, ਇਫਸਨ, ਸਟਹਯੰਡਫਯ, ਫਯਨਾਡਯ ਸ਼ਾਅ, ਮੀਟਸ, ਹਸੰਜ, ਐਿ, ਨੀਰ, ਫਯਸ਼ਟ ਆਹਦ ਦ ਨਾਟਏ ਿੀ ਸਾਡ ਏਰ ਿੁੰ 
ਅਤ ਸਾਡ ਨਾਟਏਏਾਯਾਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨੂ ੰ ਨਿੀਂ ਸਧ ਹਭਰੀ।“12 ਐਜਾਯਥੀ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏਏਾਯਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹਿਦਸ਼ੀ ਨਾਟਏਏਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਰਬਾਹਿਤ ਭੰਨਦਾ ਿ। ਉਿ ਅਣ ਤੋਂ
ੂਯਿ ਐਜਾਯਥੀ ਸੁਯਜੀਤ ਹਸੰ ਸਠੀ ਦੀ ਯਾ ਦਾ ਅਨੁ ਸਯਨ ਏਯਦਾ ਨਜ਼ਯੀ ੈਂਦਾ ਿ, ਹਜਸ ਯਾ ਹਿੱ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏਏਾਯ ਉੱਯ ਇਫਸਨ ਦਾ ਰਬਾਿ
ਦਯਸਾਇਆ ਹਆ ਿ। ਯ ਨਾਟਏੀ ਸੂਝ ਨੂ ੰ ਨਿੀਂ ਸਧ ਹਭਰਣ ਦਾ ਸੰਏਤ ਤਾਾਂ ਜ਼ਯੂਯ ਏਯਦੀ ਿ।
ਇਸ ਿਯ ਹਿ ਅਰੀਆਾਂ ਯਾਿਾਾਂ ਹਿੱ ਐਜਾਯਥੀ ਯਾਜਹਿੰਦਯ ਏਯ, ਫਰਜੀਤ ਏਯ, ਏੁ ਰਜੀਤ ਏਯ, ਿਯਦੀ ਏਯ, ਸੁਯਜੀਤ ਹਸੰ ਫਦੀ,
ਜਸਾਰ ਹਸੰ ਯੰਧਾਿਾ ਅਤ ਰਿੀਨ ਏੁ ਭਾਯੀ ਦਾ ਨਾਾਂ ਆਉਂਦਾ ਿ, ਹਜਿੜ ਏਈ ਨਿੀਂ ਹਦਸ਼ਾ ਹਿੱ ਹਿ ਾਯ ਨਿੀਂ ਉਸਾਯਦ ਸੋਂ ੂਯਿ ਰ ਹਰਤ ਯਾਿਾਾਂ ਦਾ
ਅਨੁ ਸਯਨ ਿੀ ਏਯਦ ਿਨ।
ਸ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦ ਫੀਜ ਸਰਤਾਾਂ ਸਫੰਧੀ ਭੁੱਐ ਤਯ 'ਤ ਹਤੰਨ ਿਯਾਾਂ ਰਾਤ ਿੁੰਦ ਿਨ। ਹਿਰਾ ਿਯ ੂਯਿ ਆਯੀਅਨ ਸਹਬਅਤਾ ਦੀ ਨਾਟਏ

ਯੰਯਾ ਦੀ ਰਾਤ ਸਭੱਯੀ ਤੋਂ ਭਹਿਜ਼ ਹਨਸ਼ਾਨਦਿੀ ਏਯਨ ਤੱਏ ਸੀਭਤ ਯਹਿੰਦਾ ਿ। ਹਏਸ ਹਨਸ਼ਹ ਤ ਨਾਟਏ ਜਾਾਂ ਯੰਭੰ ੀ ਰਦਯਸ਼ਨ ਦਾ ਏਈ ੁਐਤਾ
ਰਭਾਣ ਜੁਟਾ ਸਏਣ ਹਿੱ ਅਸਭਯੱਥ ਯਹਿੰਦਾ ਿ। ਹਸਯ ਐੁਦਾਈ ਦਯਾਨ ਰਾਤ ਿਸਤਾਾਂ ਿੀ ਅਧਾਯ-ਸਰਤ ਫਣਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਦੂ ਜਾ ਿਯ ਰ ਏ ਨਾਟਏ ਦੀ
ਹਿਸ਼ਾਰ ਯੰਯਾ ਹਿੱ ੋਂ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦ ਯੂ ਅਖ਼ਹਤਆਯ ਏਯਨ ਦੀ ਿਾਭੀ ਬਯਦਾ ਿ। ਇਸ ਿਯ ਦੀ ਸੀਭਾ ਇਿ ਯਹਿੰਦੀ ਿ ਹਏ ਇਿ ਭਹਿਜ਼ ਭੱਧਏਾਰੀ
ਦਯ ਦ ਸਾਹਿਤਏ ਯੂਾਾਂ, ੁਯਭਹਤ ਏਾਹਿ ਆਧਾਹਯਤ ਸ਼ਫਦਾਿਰੀ ਅਤ ਰ ਏਧਾਯਾਈ ਸਭੱਯੀ ਨੂ ੰ ਆਧਾਯ ਸਰਤ ਫਣਾਉਂਦਾ ਿ। ਅਹਜਿਾ ਏਯਨ ਨਾਰ ੰਜਾਫੀ

ਰ ਏ-ਨਾਟ ਯੰਯਾ ਦੀ ਅਰ ਯੰਯਾ ਦ ਸੰਏਤ ਤਾਾਂ ਸਾਿਭਣ ਆਉਂਦ ਿਨ ਯ ਹਰਐਤੀ ਨਾਟਏੀ ਯ ਨਾ ਦਾ ਅਬਾਿ ਇੱਥ ਿੀ ਫਯਏਯਾਯ ਯਹਿੰਦਾ ਿ।
ਤੀਜਾ ਿਯ ਸੰੂਯਣ ਤਯ ਤ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟ ਯ ਨਾ ਨੂ ੰ ੱਛਭੀ ਰਬਾਿ ਅਧੀਨ ਉਜੀ ਭੰਨਦਾ ਿ।ਇਿ ਿਯ ੰਜਾਫ ਦੀ ਰ ਏ-ਨਾਟ ਯੰਯਾ ਅਤ ਉਸ ਤੋਂ
ੂਯਿ ਹਏਸ ਿੀ ਨਾਟ-ਯੰਯਾ ਦੀ ਭਜੂਦੀ ਤੋਂ ਇਨਏਾਯੀ ਿ।
ਨਾਟ ਹ ੰਤਏ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਏੁ ਭਾਯ ਿਯਭਾ ਦਾ ਹਿ ਾਯ ਿ ਹਏ, “ਇਸ ਸਹਥਤੀ ਹਿ ੋਂ ਹਫਨਾਾਂ ਹਏਸ ਬਯੂਯ ਹਛਏੜ ਅਤ ਰ ਏ ਨਾਟ ਦੀ ਅਰ
ਹਜਿੀ ਯੰਯਾ ਦ ਿੁੰਹਦਆਾਂ ੱਛਭੀ ਨਾਟਏ ਦ ਭਾਡਰ ਤੋਂ ਆਯੰਬ ਿੋਂਦ ਦ ਫਾਿਜੂਦ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ੂਯੀ ਿੀਿਿੀਂ ਸਦੀ ਦਯਾਨ ਆਣ ਆ ਹਿ ਇਏ
ਯੰਯਾ ਫਣਨ ਦ ਸਭਯੱਥ ਿਇਆ ਿ।“13 ਉਯਏਤ ਨਾਟ-ਹ ੰਤਨ ਦੀ ਯਸ਼ਨੀ ਹਿੱ ਐਜਾਯਥੀਆਾਂ ਦ ਹਏਸ ਇਏ ਿਯ ਨਾਰ ੂਯੀ ਤਯ੍ਾਾਂ ਨਾ ਤਾਾਂ ਸਹਿਭਤੀ
ਫਣ ਸਏਦੀ ਿ ਅਤ ਨਾ ਿੀ ਸੰੂਯਨ ਤਯ 'ਤ ਅਸਹਿਭਤੀ ਰਟਾਈ ਜਾ ਸਏਦੀ ਿ। ਅਸਰ ਹਿ ੰਜਾਫੀ ਨਾਟਏ ਦ ਸਰਤਾਾਂ ਤੋਂ ਰ ਏ ਸਾਹਿਤਏ ਯੂ ਹਨਐਯਨ
ਤੱਏ ਏਈ ਇਏ ਤੱਤ ਏਾਯਜਸ਼ੀਰ ਨਿੀਂ ਯਹਿੰਦਾ ਸੋਂ ਹਿਹਬੰਨ ਰਤੀਏੂ ਰ ਆਯਹਥਏ, ਯਾਜਨੀਤਏ ਅਤਸਭਾਹਜਏ ਹਯਸਹਥਤੀਆਾਂ ਿੰਢਾਉਂਦਾ ਿਇਆ, ੰਜਾਫੀ
ਨਾਟਏ ਆਣ ਭੁਢਰ ਨ ਣਨਏਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਐਟਾ ੰਜਾਫੀ ਰ ਏ-ਨਾਟ ਦ ਹਿਹਬੰਨ ਯੂਾਾਂ ਹਿੱ ੋਂ ਰਹਿਣ ਏਯਦਾ ਿ ਯ ਉਿਨਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹਤੱਐਾ ਅਤ ਤਏਨੀਏੀ ਤਯ 'ਤ
ਰੱਏ ੱਛਭੀ ਭੁਿਾਿਯ ਹਿੱ ਿੀ ਏਯਦਾ ਿ।
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He who has hope has everything.
~ Arabian Proverb
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